Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 15.12.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zmluva o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy
a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov - schválenie
5. Žiadosť o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR
– ČR 2007-2013, fond mikroprojektov – schválenie.
6. Ukončenie zasadnutia
1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. František Dohál, Ing. Patrik Bulko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ bol schválený.
4. Zmluva o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy
a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov – schválenie
K 31.12.2011 končí činnosť spoločného stavebného úradu na základe Dohody o zrušení
Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej v Trenčíne dňa 14.01.2003 v znení
dodatku č.1 a dodatku č. 2 a jej úplného znenia z 28.03.2011. Obce Trenčianske Stankovce,
Selec, Veľké Bierovce, Opatovce, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské
Kochanovce (ďalej len zmluvné strany) sa rozhodli uzatvoriť zmluvu o spolupráci na
zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov. Zmluva bude
uzavretá v zmysle ustanovení §117 zákona 20/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, § 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších prepisov.
U účastníka zmluvy – Obec Trenčianske Stankovce, (ďalej len účastník zmluvy č. 1) bude
zabezpečovaný prenesený výkon úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
(cestný zákon), ktoré prešli na obec v súlade so zákonom 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov vlastným zamestnancom, odborne spôsobilou osobou na výkon týchto
úloh.
Predmetom zmluvy o spolupráci je zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy
a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

a zákona 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov , ktoré prešli na obec
v súlade so zákonom 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy v znení neskorších predpisov v obci Trenčianske Stankovce, Selec, Veľké Bierovce,
Opatovce, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské Kochanovce
pomocou
odborne spôsobilej osoby na výkon týchto úloh, zamestnancom obce Trenčianske Stankovce.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sa dohodli, že účastníci zmluvy –
zmluvné strany budú uhrádzať na samostatný bankový účet zriadený účastníkom č. 1
príspevok vo výške 0,19 €/obyvateľ/ mesiac na úhradu nákladov spojených so
zabezpečovaním úloh podľa tejto zmluvy. Náklady so zabezpečovaním úloh podľa tejto
zmluvy vynaložené účastníkom č.1 budú pozostávať najmä zo mzdových nákladov, nákladov
na odvody do poistných fondov, náklady na tvorbu sociálneho fondu a nákladov
zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania zamestnanca a ostatných prevádzkových
nákladov. Ostatné prevádzkové náklady predstavujú kancelárske potreby, papier, telefón,
cestovné, vedenie účtu, prípadne iné náklady súvisiace s činnosťou zabezpečenia predmetu
zmluvy. Náklady na distribúciu pre výkon stavebného zákona si hradí každá zmluvná strana
sama. Zmluvná strana č. 1 vyúčtuje poskytnutý príspevok najneskôr do 15.01.nasledujúceho
kalendárneho roku podľa skutočných nákladov. Táto zmluva zanikne písomnou dohodou
všetkých zmluvných strán alebo zmenou zákonných podmienok. Od tejto zmluvy môže
hociktorá zo zmluvných strán odstúpiť a to k poslednému dňu aktuálneho kalendárneho
štvrťroka písomnou formou zmluvnej strane č. 1. Výpovedná doba je trojmesačná a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
spolu s uznesením obecného zastupiteľstva účastníka zmluvy doručená účastníkovi č. 1.
Pokiaľ účastník č.1 vypovedá zmluvu, doručí túto ostatným účastníkom. Po ukončení
zmluvného vzťahu, ktoréhokoľvek účastníka tejto zmluvy, zmluvná strana č. 1 vykoná
vyúčtovanie finančných záväzkov v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 30 dní po ukončení
zmluvného vzťahu.
5. Žiadosť o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007-2013, fond mikroprojektov – schválenie.
Obec Opatovce sa nachádza v blízkosti hraníc s ČR. Spolupráca medzi obcami SR a ČR môže
priniesť úžitok obom obciam z hľadiska rozvoja kultúry, športu, výmeny skúseností, pri
čerpaní prostriedkov v rámci projektov. Dňa 23.11.2011 sa uskutočnilo prvé pracovné
stretnutie zástupcov obce Opatovce a obce Boršice na Morave - partnerov projektu v rámci
Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013, fond mikroprojektov.
Témou rokovania bola stručná prezentácia východiskového stavu, stanovenie hlavného cieľa
projektu, špecifických cieľov a cieľových skupín pripravovaného projektu a predbežný návrh
aktivít partnerov projektu. Hlavným cieľom pracovného stretnutia a aj pripravovaného
projektu je nadviazať spoluprácu medzi partnerskými obcami. Pripraviť spoločné aktivity,
obyvateľov všetkých vekových kategórií oboch obcí, z oboch strán hranice. Aktivity by mali
byť také, aby nielen vytvorili nové vzťahy a priateľstvá medzi účastníkmi, ale aby sa v týchto
aktivitách spontánne pokračovalo aj v ďalšom období.
V úvode starostovia diskutovali o skúsenostiach v partnerstve. Ani jedna z obcí nemá
v súčasnej dobe uzatvorený žiadny druh partnerstva s obcou na druhej strane hranice. Zhodli
sa na skutočnosti, že partnerstvo uzatvoria v budúcom kalendárnom roku – 2012. Pri
príležitosti tejto udalosti pripravia priestor pre spoluprácu občanov oboch obcí a to
prostredníctvom kultúrnej výmeny. Hlavným cieľom mikroprojektu bude vytvorenie nového
partnerstva – nových kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca medzi obyvateľmi.
Žiadateľom o finančný príspevok v rámci fondu mikroprojektov bude obec Opatovce.
Doba trvania projektu od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Celkové náklady na projekt 23073,62 € ,
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je vo výške 5% z oprávnených nákladov čo
činí 1153,69 €.

Vypracovanie žiadosti o finančný príspevok zabezpečí Ing. Dankou Palkechová na základe
zmluvy o dielo. Žiadosť je potrebné odovzdať na TSK najneskôr 19.12.2011.
6. Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí, zaželala im pokojné vianočné
sviatky, všetko dobré do nového roku a ukončila zasadnutie OcZ.
V Opatovciach, dňa 15.12.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. František Dohál
Ing. Patrik Bulko

................................................
................................................

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
konaného dňa 15.12.2011
Uznesenie č. 67/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
Zmluvu o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy
a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov medzi obcami Trenčianske Stankovce, Selec, Veľké Bierovce,
Opatovce, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské Kochanovce
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 68/2011
Obecné zastupiteľstvo
schaľuje
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok v súlade s Operačným programom cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a s regionálnou
dokumentáciou Fondu mikroprojektov, na realizáciu projektu:
„ Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“, s celkovými výdavkami na projekt vo výške
23 073,62 €.
b) spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov, t. j. 1 153,69 €.
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 15.12.2011

Janka Horňáková
starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Ing. František Dohál
Ing. Patrik Bulko
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................................................

